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DA TORRE DE MARFIM À TORRE DE BABEL: SUBJETIVIDADE E PROCESSOS
DE SUBJETIVAÇÃO NA RELAÇÃO SUJEITO-LÍNGUA-CULTURA NA/DA CENA

CONTEMPORÂNEA

Maria José CORACINI, (UNICAMP)
coracini.mj@gmail.com

Esta mesa tem por objetivo a apresentação de um panorama dos trabalhos em andamento que se
inserem no grupo de pesquisa intitulado “Da Torre de Marfim à Torre de Babel”, coordenado
pela Profª. Dra. Maria José Coracini, junto ao Departamento de Linguística Aplicada do IEL,
UNICAMP.  Os  estudos aqui  apresentados  – bem como outros  também filiados  ao referido
grupo  e  desenvolvidos  nos  mais  diferentes  níveis,  quais  sejam:  de  Iniciação  Científica,
Mestrado,  Doutorado e  Pós-Doutorado  – orientam-se  pela  abordagem filosófica  discursivo-
desconstrutiva,  desenvolvida  no  Brasil  por  Coracini  e  outros  pesquisadores  do  campo  da
Linguística  Aplicada.  Dentro  dessa  perspectiva,  os  pressupostos  teórico-metodológicos  se
estabelecem na/pela sutura dos fios dos estudos do Discurso (a partir do viés foucaultiano), da
Psicanálise (freudo-lacaniana) e da Desconstrução (derridiana). A exemplo desses trabalhos, as
comunicações de Hayashi, Rocha, Parathela e Peixoto trazem à cena uma discussão em torno da
relação sujeito-língua-cultura a partir da construção identitária de professores de línguas (ditas)
maternas e estrangeiras e de práticas no/do contexto escolar regular e de cursos livres. Com
vistas  a  rastrear  as  representações  de  língua  que  atravessam  e  que,  portanto,  constituem
identitariamente professores  de línguas (ditas)  estrangeiras,  Hayashi  lança um olhar  para  os
dizeres de professores de língua japonesa, trazendo-nos importantes considerações acerca dos
afetamentos das relações familiares e/ou migratórias nas representações mapeadas. Ainda na
temática de formação de professores, Rocha investiga o entrecruzamento das representações de
língua  materna  e  aquelas  que  constituem  o  cenário  de  cursos  de  formação  continuada,
notadamente do Pacto Nacional  Pela Alfabetização Na Idade Certa (PNAIC).  O estudo de
Parathela, por sua vez, interroga os modos como as práticas de prevenção contra o bullying são
discursivizadas em materiais paradidáticos. Por fim, o trabalho de Peixoto – também inserido no
grupo  de  pesquisa  “Gênero  e  Discurso:  vidas  itiner(r)antes”,  iniciado  no  ano  de  2015,
coordenado pela Profa. Dra. Maria José Coracini, e também apoiado pelo CNPq – questiona os
sentidos da convicção em torno da(s) pedagogia(s) do feminino, materializados em postagens
virtuais a respeito da existência de cursos livres privados que visam à preparação de meninas
adolescentes para se tornarem “princesas”. 
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O DESEJO PELA LÍNGUA ESTRANGEIRA: O GOZO EM (CON)FUNDIR-SE
COM/NO OUTRO 

Renan Kenji Sales HAYASHI, (UNICAMP)
renanhayashi@hotmail.com

O objetivo do presente estudo é analisar  as relações  entre  língua-cultura japonesa e
representações de si e do outro em um contexto de formação de professores de japonês
como língua estrangeira. Nós conduzimos uma investigação com catorze participantes
que frequentaram um curso de licenciatura em língua japonesa de uma universidade
pública localizada no Distrito Federal. Ao longo da pesquisa, nosso foco primou por
compreender que tipo de representações de língua materna/estrangeira os participantes
tinham, considerando como pano de fundo a relação entre língua portuguesa do Brasil e
a língua japonesa. Destarte, objetivamos entender de que maneira essas representações
de línguas-culturas poderiam refletir nas noções de identidade dos participantes, bem
como em suas representações do que é ser um professor de japonês. Embora existam
pesquisas sobre os processos de construção de identidades de professores de japonês no
Brasil,  como Nascimento (2013) e Mukai (2015), nenhum desses trabalhos aborda a
questão a partir de uma perspectiva discursivo-desconstrutiva de viés psicanalítico,  a
qual é adotada no presente estudo. Interessa-nos aqui a relação das representações de si
postas em relevo com as representações de línguas-culturas e de professor de japonês
nesse contexto de ser-estar entre línguas-culturas (CORACINI, 2007). À vista disso,
conduzimos  uma  pesquisa  qualitativo-interpretativista  gerando  corpus a  partir  de
entrevistas  semiestruturadas  e  questionários  escritos  mistos.  Resultados  preliminares
apontam  que  o  fator  familiar/imigratório  japonês  é  uma  variável  que  dificulta  a
identificação dos participantes do que vem a ser língua materna e/ou língua estrangeira,
uma vez que a língua-cultura apre(e)ndida em contextos familiares é contrastada com
línguas-culturas atreladas a contextos de aprendizagem formal. Além disso, por meio de
um gesto de leitura ancorado nos pressupostos psicanalíticos, pudemos concluir que os
momentos de identificação que os professores têm com a língua-cultura japonesa são
atravessados pela ordem do desejo, na qual o intento por aprender e lecionar o japonês
encontra eco em um desejo em ser o outro, em confundir-se nele para, quem sabe um
dia, mestre dessa língua, gozar como gozam os outros.

Palavras-chave: Identidade; Psicanálise; Ensino de Língua Japonesa.
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JOGOS DAS DIFERENÇAS: UM OLHAR DISCURSIVO SOBRE PARADIDÁTICOS
ANTIBULLYING

Talitha PARATELA, (UNICAMP)
talithaparatela@gmail.com

O estabelecimento das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, em 2012, e
a implementação do Programa de Combate  à  Intimidação Sistemática  (Bullying),  em 2015,
promoveram mudanças no conteúdo tratado nas salas de aula brasileiras. Além da inserção dos
temas  transversais  nas  disciplinas  ministradas  na  rede  pública,  que  tratam  da  ética  e  da
pluralidade cultural e sexual, entre outros assuntos, tais medidas determinam a confecção de
ferramentas  didáticas  em  defesa  dos  direitos  humanos,  no  âmbito  da  educação  para  a
diversidade.  Com  a  sanção  da  Lei  nº  13.663/18,  em  maio  de  2018,  tanto  as  diretrizes
educacionais quanto o programa são reiterados e complementados pela nova legislação. Assim,
é preciso observar os efeitos de sentido mobilizados na construção de enunciados nos materiais
produzidos  em  resposta  às  referidas  normas  de  ensino,  de  modo  a  compreender  como  as
agressões são representadas e como os envolvidos nelas são estereotipados.  À luz da teoria
discursivo-desconstrutiva, pensada por Maria José Coracini nas proximidades e dissidências de
Michel Foucault, Jacques Derrida, Sigmund Freud e Jacques Lacan, faremos uma análise de
dois jogos infantis: um é a cartilha Chega de Bullying, produzida pelo canal televisivo pago
Cartoon  Network,  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  São  Paulo,  a
PlanInternational e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI); o outro é o Jogo da
Igualdade  e  das  Diferenças,  desenvolvido  pela  organização  não  governamental  Rede  de
Cidadania Mateus Afonso Medeiros (Recimam) e pela  Universidade Federal  de  Ouro Preto
(UFOP). Partindo do pressuposto de que as brincadeiras relacionam-se a traços culturais das
sociedades nas quais se inscrevem, trabalhamos com a hipótese de que as atividades lúdicas em
questão, apesar de visarem à pluralidade, recorrem ao pensamento dicotômico, homogeneizando
e apagando as singularidades dos sujeitos representados. Nosso objetivo geral é contribuir com
os estudos sobre linguagem, sujeito e identidade, e nossos objetivos específicos são: (i) discutir
a forma que a concepção de educação para a diversidade influencia a elaboração de recursos
utilizados como apoio aos livros didáticos obrigatórios em cumprimento às diretrizes nacionais,
(ii)  verificar como as  brincadeiras se  fundam em representações  sociais para  a  constituição
identitária e (iii)  refletir sobre os discursos que baseiam a chamada “cultura da paz”, termo
empregado pelo poder público no documento oficial da Lei nº 13.663/18.

Palavras-chave: Bullying; Desconstrução; Discurso.
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OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E AS REPRESENTAÇÕES DE 

LÍNGUA PORTUGUESA PARA E POR PROFESSORES: EFEITOS DA-NA 

CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA 
 

 

Andreza Roberta ROCHA, (UNICAMP) 
andrezarr4@gmail.com.br 

 

 

Com vistas a apreender se existem e quais seriam as relações entre as representações de ensino 

de língua portuguesa que emergem dos dizeres dos professores e aquelas circulam no âmbito 

dos cursos de formação continuada, tomamos como cenário o Pacto Nacional Pela 

Alfabetização Na Idade Certa (PNAIC), que consiste em uma iniciativa governamental que 

pretende assegurar a alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º 

ano do ensino fundamental. Visamos, especificamente, problematizar as representações de si e 

do(s) outro(s) que emergem dos dizeres dos participantes da pesquisa e apreender as relações 

que as pessoas envolvidas com o processo de ensino de língua portuguesa são incitadas a manter 

com o que se pode entender como um ideal a ser seguido. Interessa-nos, de modo particular, 

apreender elementos sobre a relação entre a chamada língua materna e a constituição da 

subjetividade do professor alfabetizador. Para tanto, a metodologia adotada consistiu no exame 

da transcrição de entrevistas realizadas com professores envolvidos com o curso de formação 

continuada oferecido pelo PNAIC. No que se refere ao aparato teórico, inserindo nossos estudos 

na perspectiva discursivo-desconstrutiva (Coracini, 2014), recorremos às contribuições de 

(Derrida [1985]2001) a respeito da relação eu-outro e da noção de contra-assinatura. Como 

conclusões parciais, no que se refere às representações que emergem dos-nos dizeres dos 

participantes sobre o ensino de língua portuguesa, o exame da materialidade linguístico-

discursiva das entrevistas tem apontado que o “outro” privilegiado pelo professor em seus 

dizeres é o orientador de estudo e vice-versa, revelando, ainda, um movimento no qual as 

participantes recuperam as vozes de autores renomados como meio de referendar as 

considerações que fazem sobre si mesmas e seu trabalho no ensino de língua portuguesa.   

 

Palavras-chave: Representações; Ensino de Língua Materna; Formação de Professores. 



PEDAGOGIAS DO FEMININO: REGIMES DE PODER E VERDADE NA
ESCOLARIZAÇÃO DOS CORPOS NA/DA CONTEMPORANEIDADE 

Mariana PEIXOTO, (UFU)
mariana.peixoto@ymail.com

Fundada em 2013 no Brasil, uma franquia de escolas de cursos livres nasce com a proposta de
formar meninas,  de quatro a quinze anos de idade,  para se tornarem princesas e,  conforme
descrição do próprio site, com o objetivo de “fazê-las resgatar a essência feminina que existe em
seus corações”.  Desde sua abertura,  a  escola  já  conta  com seis  filiais  em todo o  território
brasileiro,  mas  foi  somente  durante  a  divulgação  da  inauguração  de  uma  de  suas  filiais,
localizada  em  uma  cidade  no  sudeste  do  país,  que  tal  projeto  ganhou  certa  visibilidade,
causando as mais diversas reações nas mídias sociais, diante de sua proposta. Visando atingir o
público pertencente às classes A, B e C – ainda segundo informações do próprio sitio da escola
–,  a instituição oferece,  no contraperíodo das aulas das escolas  regulares,  cursos  livres que
tratam de temas relacionados a desde o que compreendem por “a identidade da princesa”, a
aulas  de etiqueta,  cuidados com a casa  e  família,  estética  corporal,  valores  e  princípios  do
matrimônio e concernentes à espera do “príncipe”. Anda instigada pelo questionamento que nos
deixa Michel Foucault, em sua obra “A arqueologia do saber” ([1969] 2010, p. 30), qual seja:
“como apareceu um determinado enunciado, e não outro em seu lugar?”, lanço como proposta,
para esta comunicação, uma discussão acerca dos mecanismos no/pelos quais a emergência de
enunciados, como os que sustentam tal proposta de pedagogia do feminino, se tornam (ainda)
possíveis na contemporaneidade. A partir da abordagem filosófica discursivo-desconstrutivista
(CORACINI, 1999, 2003, 2011), analisarei excertos extraídos de propostas da instituição, bem
como de comentários de usuários de mídias sociais a esse respeito, todos localizados em sítios
de domínio público. Como veremos, a partir na análise do corpus, temos aí a instauração de uma
arena  virtual  que  promove  disputas  de  narrativas  em torno  do  feminino,  reforçando,  desse
modo, dicotomizações que se materializam nos pares “feminimo x feminismo”, “boa mulher x
má mulher”, “certo x errado”, etc. 

Palavras-chave: Discurso, Desconstrução, Pedagogias do Feminino.
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